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Pixelek kiolvasására szakosodott a 
void glReadPixels(GLint x, GLint y, GLsizei width,  
GLsizei height, GLenum format, GLenum type,  
const GLvoid* pixels); 

amely a képbuffer (x, y) pontjáról olvas ki pixeleket. A pixelek automatikusan konvertá-
lódnak a képbuffer fomátumáról a megadott formátumra és típusra. 

A 
void glCopyPixels(GLint x, GLint y, GLsizei width,  
GLsizei height, type GLenum format); 

paranccsal lehet a képbuffer egy részét átmásolni a képbuffer egy másik területére. A 
paraméterek a forráspixelek helyét írják le, az eredmény az aktuális raszterpozíció által 
meghatározott helyre kerül. 

Képeket kicsinyíteni, nagyítani a 
void glPixelsZoom(GLfloat xfactor, GLfloat yfactor); 

segítségével lehet. 
 

Kovács Lehel 
 
 

Beszámoló a  
VI. Nemzetközi Kémikus Diákszimpóziumról 

 
Tíz évvel ezelőtt, Pécsett első alkalommal került sor az azóta kétévente (a páratlan 

években) áprilisban megrendezett Kémikus Diákszimpóziumra, mely a Sárospataki Ár-
pád Vezér Gimnázium, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és a Magyar 
Kémikusok Egyesülete 1984-ben elindított és minden páros évben megszervezett Sá-
rospataki Diákvegyész Napok célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósítását szolgálják (a 
kémia számos kutatási területének bemutatása, a tudományos diákköri munka színvona-
lának emelése, a diákok természettudományos gondolkodásmódjának, megfigyelőképes-
ségének, kísérleti jártasságának, szóbeli kifejezési készségének fejlesztése).  

Az első öt (1999 – 2007) szimpóziumot Pécsett Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár, a 
Pécsi Tudományegyetem Kémiai Intézetének vezetője irányításával a Pécsi Tudo-
mányegyetem Kémiai Intézete, a Magyar Kémikusok Egyesületet valamint az Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos Társaság szervezte, melyen az anyaországi diákok mel-
lett erdélyiek is résztvettek. A pécsi szervezők két évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a 
továbbiakban a szimpózium túlléphetné Magyarország határait. Így a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Elméleti Líceumot érte az a megtiszteltetés, hogy házigazdája lehetett a 
2009-es rendezvénynek (április 16–18.), melyre zentai (Szerbia) és dunaszerdahelyi 
(Szlovákia) magyar középiskolás diákok is beneveztek, ezért a marosvásárhelyi szer-
vezőbizottság (Horváth Gabriella főszervező) úgy döntött, hogy az idei rendezvény 
elnevezését kiegészíti a „nemzetközi” jelzővel. 

A 2009. évi rendezvény fővédnöke Füzes Oszkár, a Magyar Köztársaság bukaresti 
nagykövete volt, aki jelenlétével megtisztelte a szimpózium munkálatait és a programfü-
zet előszavában többek között ezt üzente: „A kémia az emberiség talán legszebb és 
mindenképpen a legpontosabb és legfontosabb kísérlete, hogy megfejtse a világ legben-
sőbb titkait.” A megnyitón rajta kívül jelen voltak: Androsits Beáta, a MKE ügyvezető 
igazgatója, Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere, meghívott előadóként dr. 
Oláh-Gál Róbert, a csíkszeredai Sapientia EMTE előadótanára. 



234 2008-2009/6 

A VI. Nemzetközi Kémikus Diákszim-
pózium szervezését 2008. nyarán elkezdték; 
az  első értesítőben megadott határidőre 
több mint 70 előadással jelentkeztek diá-
kok. A 6 szekció kertében 56 előadás hang-
zott el (22 iskola, 21 vezetőtanár). 

A szimpóziumon elhangzott dolgoza-
tok közül a legjobbakat jutalmazták. A 
szakmai részt munkálatait követő napon 
délelőtt a parajdi sóbányát látogatták meg, 
délután egy kellemes séta keretében  Ma-
rosvásárhely nevezetességeit tekintették 
meg a résztvevők Farkas Ernő nyugalma-
zott magyartanár  vezetésével. 

 

 
 

Díjazottak csoportképe 

A tapasztalatok kiértékelése után a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban  2011-ben is 
megszerveznénk a VII. Nemzetközi Kémikus Diákszimpóziumot.  

Viszontlátásra Marosvásárhelyen! 
Horváth Gabriella  

főszervező beszámolója alapján 
 
 
 
 

tudod-e?
 

 
A XX. század természettudós 

 és mérnök egyéniségei  

III. rész 
 

Fonó Albert (1881. július 2. Budapest. – 1972. Budapest): a Fasori Gimnáziumban 
tanult, majd 1899-1903 között a  műegyetemen, ahol barátságot kötött Kármán Tódor-
ral (a XX. századi  repüléstechnika egyik legnagyobb alakja). Diplomája megszerzése 
után német, belga, svájci, francia és nagy-britanniai gyárakban dolgozott. Hazatérve, 
1909-ben műszaki doktori vizsgát tett, „Mechanikai munkatárolás villamos hajtásnál” 
című értekezésével. 20 kutatási témában 46 szabadalmat dolgozott ki.  Szabadalmai kö-
zül a „Szállítógépek és vasúti járművek önműködő fék és menetszabályozója” címűt 
1924-ben a Siemens-cég vásárolta meg. 1926-ban elsők között dolgozott ki egy szár-
nyashajót, amelynek kísérleteibe Kármán Tódor is bekapcsolódott. Technikatörténeti 
jelentőségűek sugárhajtómű-találmányai. Az első  sugárhajtás elvet alkalmazó találmánya 
1915-ből származik.  A légitorpedónak nevezett eszközével a tábori tüzérségi fegyverek 
hatótávolságát akarta megnövelni. Az alapelv Fonó Albert szerint: „a lövedék a mozgási 
energia helyett vegyi energiát tárol a magával vitt tüzelőanyagban. Útközben a tüzelőanyagot a szem-
beáramló levegővel elégetik, a keletkező hő munkává alakulva át, legyőzi a légellenállást. Ezáltal nem-
csak az ellenállás győzhető le, hanem a repülő lövedék fel is gyorsulhat. Lehetővé válik, hogy viszonylag 


